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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
............................................... 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก   อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จะด าเนินการสอบคัดเลออกเ อื่อเลออกสรร
บุคคลแต่งตั้งเป็นืนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  4  ต าแหน่ง  4 อัตรา  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓ และมาตรา ๒๕  แห่งืระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ื.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ  ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการืนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ  
เรอ่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับืนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเ อื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นืนักงานจ้างตามภารกิจ  
เห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ื.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2562)  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลออกเ อื่อเลออกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นืนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร สอบคัดเลือก 
 
กองคลัง 

         พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  ๑ ต าแหน่ง   ๑ อัตรา     
      ๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าืนักงานืัสดุ (คุณวุฒิ)                     จ านวน  ๑  อัตรา  
              
                กองช่าง 

           พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  ๑ ต าแหน่ง   ๑ อัตรา     
      ๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ)                         จ านวน  ๑  อัตรา  
 
                กองสาธารณสขุและสิงแวดล้อม   
                     พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  ๑ ต าแหน่ง  ๑ อัตรา 
                        ๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าืนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)                   จ านวน  ๑  อัตรา 
                 
                กองส่งเสริมการเกษตร   
                    พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
                        ๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าืนักงานการเกษตร  (คุณวุฒิ)              จ านวน  1  อัตรา   
             
       ๒.  ระยะเวลาการจ้าง 
                   ืนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
                   

 
 
 



๓.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
                     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉืาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 

๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่จะได้รับการ
จ้างเป็นืนักงานจ้าง  มีดังนี้ 

                          
                          (๑)  มีสัญชาติไทย 
                               (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน   ๖๐  ปี 
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุืืลภาืจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรออจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรออเป็นโรคที่คณะกรรมการกลางืนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดส าหรับืนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี้ 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมออง  กรรมการืรรคการเมออง หรออเจ้าหน้าที่ืรรค
การเมออง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                                (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าืิืากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเืราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรออความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรออไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรออ 
หน่วยงานออ่นของรัฐ 

     (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรออลูกจ้างของส่วนราชการ  ืนักงานหรออลูกจ้างของ 
หน่วยงานออน่ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรออืนักงาน  หรออลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
                       ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง      

ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉืาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

 
๔.   การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร     ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยอ่นใบสมัครด้วยตนเอง       

 ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก  ต าบลสมสนุก  อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑3 เมษายน ๒๕๖3 ถึง
วันที่ 21 เมษายน  ๒๕๖3   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ  หรออสอบถามทางหมายเลข
โทรศัืท์  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 

 
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร 

                         ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลออกฯ ให้ยอ่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ืร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรอง ส าเนาถูกต้อง และลงลายมออชอ่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้   

๕.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   จ านวน  ๒  ฉบับ    
๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๒  ฉบับ 
๕.๓  วุฒิการศึกษาืร้อมส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน   ๒  ชุด 
๕.๔ รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๒นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖เดออน  

จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชอ่อ-สกุล ต าแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  
                           ๕.๕  ใบรับรองแืทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดออน  (ฉบับจริง)   จ านวน   ๑   ฉบับ 

                ๕.๖  หลักฐานออ่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชอ่อ – สกุล ทะเบียน 
สมรส ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)  ืร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ 
                           ๕.๗  หลักฐานออ่น ๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชอ่อ  ชอ่อสกุล  ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

ผู้ที่จะสมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉืาะต าแหน่งที่สมัคร  ตรงตามประกาศและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  ืร้อมทั้งยอ่นและ



แสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  ในกรณีท่ีมีความผิดืลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายอ่นหนังสออตามวัน  
เวลา  ตามสถานที่ที่ก าหนด  หรออยอ่นไม่ครบถ้วนจะถออว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  และหากมีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 
           ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ค่าสมัครสอบคัดเลออกต าแหน่งละ   ๑๐๐.- บาท 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก จะประกาศรายชอ่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการ

สอบ ในวันที่  24 เมษายน  ๒๕๖3   
 
  ๗.  วิธีการสรรหาและเลือกสร  

      ด าเนินการสอบคัดเลออก ดังนี้ 
๑) ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉืาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข.) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  คะแนน 

เต็ม  ๔๐  คะแนน 
   ๓) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.)    คะแนนเต็ม   ๒๐  คะแนน   

 
  ด าเนินการสอบคัดเลือก 
ในวันที่  28  เมษายน   ๒๕63  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

- เวลา  ๑๐.๐๐ น. –  ๑๑.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- เวลา  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉืาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข.) 

ในวันที่  30  เมษายน   ๒๕63  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
- เวลา   ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป. สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

               ประกาศบุคคลที่ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความเหมาะสมเฉืาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.)  เ อื่อสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
สมสนุก 
หมายเหตุ  การตรวจคะแนนข้อเขียน  หากคะแนนสอบภาค ก ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  คณะกรรมการจะไม่ตรวจ  
                      ข้อเขียน ภาค  ข  และไม่ตรวจสอบ ภาค  ค 

 
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

                      ผู้สมัครสอบสามารถดูหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแต่ละต าแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด ตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

 
๙.  หลักเกณฑ์การเลือกสรร  และเกณฑ์การตัดสิน 

        ผู้ที่ถออว่าเป็นผู้สอบคัดเลออกฯ ได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ แต่ถ้า
ต าแหน่งใดมีผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และหรออความรู้ความสามารถที่ใช้เฉืาะต าแหน่ง  จ านวนมากหรออ
น้อยเกินไป  อาจตัดสินบางภาคด้วยคะแนนสูงกว่าหรออต่ ากว่านั้นก็ได้  โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 
 
 
 
 
 



๑๐. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 องค์การบริการส่วนต าบลสมสนุก  จะประกาศรายชอ่อผู้ผ่านการสอบคัดเลออก  ดังนี้ 
๑) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕63 ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  โดยจะประกาศรายชอ่อผู้สอบคัดเลออกได้โดยเรียงล าดับที่
จากผู้สอบคัดเลออกได้คะแนนสูงสุดลงมาคะแนนสูงสุดต่ าตามล าดับ  กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในต าแหน่ งที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉืาะต าแหน่งเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๒)       การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลออกได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศ

รายชอ่อผู้สอบผ่านการเลออกสรรได้เ อื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นืนักงานจ้าง  เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก  จะมี
การสอบคัดเลออกเ อื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นืนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันอีก  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการ
เลออกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถออว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก  หากตรวจสอบภายหลังว่า  ผู้สอบคัดเลออกได้เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกอาจถอนรายชอ่อผู้ที่ได้รับการคัดเลออกไว้ 

๑๑.  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
                ผู้สอบคัดเลออกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นืนักงานจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลออกได้ ใน

ต าแหน่งตามประกาศการรับสมัครเป็นืนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  และบุคคลผู้ได้รับการคัดเลออกไว้จะ
แต่งตั้งเป็นืนักงานจ้างได้ต่อเมอ่อได้รับความเห็นชอบจาก   องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
                
               บุคคลผู้สนใจขอทราบรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลออก  การสอบคัดเลออกืนักงานจ้างได้ที่ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่ วนต าบล   องค์การบริหารส่ วนต าบลสมสนุก  ได้ตั้ งแต่บั ดนี้ เป็นต้น ไป ในวัน เวลาราชการ                   
โทร.  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 
  

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ    ณ    วันที่    30  มีนาคม  ื.ศ. ๒๕๖3                                                                                                            
 
 

    
 
                                                                 (นายศักดิ์ชัย  มารมย์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
 
 
หมายเหตุ     

1. หากภายหลังตรวจสอบืบว่า คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉืาะต าแหน่ง หรออวุฒิ  การศึกษา 
    ปลอมจะถูกให้ออกทันที 

                 2. หากภายหลงัตรวจสอบืบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะเป็นืนักงานจ้าง เป็นต้นว่า ตรวจสอบ ืบว่ามีประวัติ 
                     อาชญากรรม หรออเป็นภัยต่อความมั่นคง  จะต้องถูกให้ออกทันที 
 

 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

        ลงวันที่   30  มีนาคม  ๒๕๖3 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อต าแหน่ง        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ)  
 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
               สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การทาบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บ
รักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุที่ชารุด การทาสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน 
ืัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานออ่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
             1. ด้านการปฏิบัติการ  
                 1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานืัสดุในการจัดหา จัดซอ้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และ 
บ ารุงรักษา ืัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครอ่องมออเครอ่องใช้ต่างๆ เ อื่อให้อยู่ในสภาืดีืร้อมต่อการใช้งาน  
                 1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายืัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ ืัสดุ เ อื่อรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน  
                 1.3 ร่างและตรวจสัญญาซอ้อ สัญญาจ้าง หนังสออโต้ตอบ บันทึกย่อเรอ่องเกี่ยวกับงาน ืัสดุ เ อื่อเป็นหลักฐาน
ในการด าเนินงาน  
                 1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานืัสดุ เ อื่อจัดทารายงาน และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน  
                 1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานืัสดุ  เ อื่อร่วมืัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาื  และรวดเร็วยิ่งขึ้น  
                 1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานืัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
                 1.7 จัดทาแผนการจัดซอ้อจัดจ้างประจาเดออน ประจาไตรมาส หรออประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน ืร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ  
                 1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานืัสดุ 
เ อื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาืสูงสุด  
            2. ด้านการบริการ  
                 2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน  หรออ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ อื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานส าเร็จลุล่วง  
                 2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรออประชาชน ทั่วไป เ อื่อให้บริการ 
หรออขอความช่วยเหลออในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 



คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
               1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืหรออเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรออทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครอ่องกล 
ืาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครอ่องกล ช่างไฟฟ้า หรออในสาขาวิชาหรออทางออ่น ที ่
ก.จ., ก.ท. หรออ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
               2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิคหรออเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรออทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม 
เครอ่องกล ืาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครอ่องกล ช่างไฟฟ้า หรอในสาขาวิชาหรออทาง
ออ่น ที ่ก.จ., ก.ท. หรออ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
               3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูงหรออเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรออทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครอ่องกล 
ืาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครอ่องกล ช่างไฟฟ้า หรออในสาขาวิชาหรออทางออ่น ที ่
ก.จ., ก.ท. หรออ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                     - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬก าหนด 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
           - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีื (ปวช.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบเท่าในระดับเดี่ยวกัน ได้รับค่าตอบแทน เดออน
ละ 9,400 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว  ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิค (ปวท.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน
เดออนละ 10,840 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  
           - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูง (ปวส.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดออน
ละ 1๑,๕๐0 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
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             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อต าแหน่ง        ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ)  
 
 ลักษณะงานทั่วไป  
              สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ 
สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครอ่องจักร เครอ่องมออ เครอ่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและ
ประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าว  จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครอ่องมออ เครอ่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น หรออต าแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ออ่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่าง
ไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานออ่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
             1. ด้านการปฏิบัติการ  
                 1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล 
บ ารุงรักษา และใช้งานเครอ่องมออ อุปกรณ์ เครอ่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครอ่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสอ่อสาร
และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมืิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร 
ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เ อื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนอ่องและมีประสิทธิภาืตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก  
                 1.2 จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เ อื่อการวางแผนบ ารุงรักษา  
                 1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเ อื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน  หรออ
กฎหมายก าหนด  
                 1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครอ่องมออเครอ่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้มีจานวน
เืียงือและืร้อมต่อการใช้งาน  
            2. ด้านการบริการ  
                2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เ อื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาื  
                2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เ อื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาื  
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
             1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีื หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรออทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครอ่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมืิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครอ่องเย็นและปรับอากาศ หรออสาขาวิชาหรออทางออ่นที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
             2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิค หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรออทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครอ่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมืิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครอ่องเย็นและปรับอากาศ หรออสาขาวิชาหรออทางออ่นที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูง  หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรออทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครอ่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมืิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครอ่องเย็นและปรับอากาศ หรออสาขาวิชาหรออทางออ่นที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
           - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเ อื่อ
ืิจารณาต่อสัญญาใหม่หรออเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของืนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการืนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬก าหนด 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

  - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีื (ปวช.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบเท่าในระดับเดี่ยวกัน ได้รับค่าตอบแทน 
เดออนละ 9,400 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว  ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิค (ปวท.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน
เดออนละ 10,840 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  
           - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูง (ปวส.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดออน
ละ 1๑,๕๐0 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
          ลงวันที่   30  มีนาคม  ๒๕๖3 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อต าแหน่ง        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  
 
 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
                    สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรอ่อง ตรวจทานหนังสออ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัืย์สินของทางราชการ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับืัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรออเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 
การดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรออจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่ออ่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
                   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรออบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานออ่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
                  1. ด้านการปฏิบัติการ  
                      1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสออ การลงทะเบียน รับ
หนังสออ การร่างโต้ตอบหนังสออราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการืิมื์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสออราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เ อื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
                      1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสออราชการ หลกัฐานหนังสออ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เ อื่อสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  
                      1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชอ่อืนักงาน ข้อมูลจานวน
บุคลากร เอกสารออ่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเือ่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้  
                      1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสออ และจดหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดาเนินงาน เ อื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดืลาด  
                      1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสออเวียน หรออระเบียบวิธีปฏิบัติ เ อื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรออดาเนินการต่างๆ ต่อไป  
                      1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับืัสดุ ครุภัณฑ์ยานืาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายืัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนืัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานืาหนะและสถานที่ เ อื่อให้การดา
เนินงานด้านืัสดุครุภัณฑ์ ยานืาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความืร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
                      1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เ อื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
                      1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเ อื่อให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  



                      1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เ อื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และืร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาื และตรงต่อเวลา  
                      1.10 ปฏบิัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเ อื่อเปิดเผย ตาม ื.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เ อื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
                      1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรอ่องการประชุม 
และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เ อื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
                      1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานืัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมืันธ์ 
และงานประชุม เ อื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาืสูงสุด  
                 2. ด้านการบริการ  
                     2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบอ้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เ อื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
                     2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรออหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ อื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรอ่น  
                     2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เ อื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
                     2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เ อื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ออ่นที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
                  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืหรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรออ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมืิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรออผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมืิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรออเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรออหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

                 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิคหรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรออ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมืิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรออผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมืิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรออเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรออหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

                 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูงหรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรออ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมืิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรออผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมืิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรออเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรออหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
ระยะเวลาการจ้าง 
           - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเ อื่อ
ืิจารณาต่อสัญญาใหม่หรออเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของืนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการืนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬก าหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

  - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีื (ปวช.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบเท่าในระดับเดี่ยวกัน ได้รับค่าตอบแทน 
เดออนละ 9,400 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว  ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิค (ปวท.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน
เดออนละ 10,840 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  

 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูง (ปวส.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดออน
ละ 1๑,๕๐0 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย             
   



 
 

ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
ลงวันที่   30  มีนาคม  ๒๕๖3 

 
 ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อต าแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (คุณวุฒิ)  
 
 

 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
                สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเกษตรด้านต่างๆ เช่น การเืาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการกาจัดศัตรู อืช การส่งเสริมและ
เผยแืร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร การควบคุมการนาเข้าและส่งออกของ อืชและผลิตผลจาก อืชและวัสดุการเกษตร 
ตลอดจนการช่วยเหลออนักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติ
หน้าที่ออ่นที่เก่ียวข้อง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานออ่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
              1. ด้านการปฏิบัติการ  
                  1.1 ช่วยทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ืัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง ทางด้านวิชา
การเกษตร เ อื่อเื่ิมผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
                  1.2 ผลิต และให้บริการ ด้าน อืช ไหม และปัจจัยการผลิต เ อื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และมีคุณภาื
ตามมาตรฐาน  
                  1.3 ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การืัฒนา ที่ดิน การ
ส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้า เป็นต้น เ อื่อสนับสนุนงานวิชาการ และเผยแืร่ความรู้แก่เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป  
                  1.4 ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทาโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร  และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการปลูก อืชประจาถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติโดย
ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เ อื่อเป็นการเื่ิมผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์ืันธ์ อืชหายาก  
                  1.5 ช่วยตรวจและควบคุมการนาเข้า ส่งออก และการนาผ่านของ อืช ผลผลิตจาก อืชและวัสดุการเกษตร
และช่วยตรวจสอบเือ่อออกใบอนุญาต และเ อื่อควบคุม อืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย  
                  1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครอ่องมออ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเ อื่อให้สามารถนาไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาื  
                  1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานออ่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เ อื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
            
 
 
 



             2. ด้านการบริการ  
                  2.1 สาธิต แนะนา ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร ยุวเกษตร หรออ
บุคคลทั่วไป เ อื่อนาความรู้ ไปปฏิบัติ  
                  2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร เ อื่อให้ มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาื  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
              1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืหรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรออทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรออในสาขาวิชาหรออ
ทางออ่นที่ ก.จ., ก.ท. หรออ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้  
              2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรออทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรออในสาขาวิชาหรออ
ทางออ่นที่ ก.จ., ก.ท. หรออ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้  
              3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูงหรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรออทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หรอออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรออเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรออทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์ 
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรออในสาขาวิชาหรออทางออ่นที่ ก.จ., ก.ท. หรออ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉืาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                     - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเ อื่อืิจารณาต่อสัญญาใหม่หรออเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของืนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการืนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬก าหนด 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีื (ปวช.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบเท่าในระดับเดี่ยวกัน ได้รับค่าตอบแทน เดออน
ละ 9,400 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว  ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 - ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีืเทคนิค (ปวท.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน
เดออนละ 10,840 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีืชั้นสูง (ปวส.) หรออคุณวุฒิอย่างออ่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดออน
ละ 1๑,๕๐0 –บาท และเงินเื่ิมค่าครองชีืชั่วคราว ๒,๐๐๐ –บาท  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย             
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 

        ลงวันที ่  30  มีนาคม  ๒๕63 
 

หลักสูตรและวิธกีารเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจา้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
               โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉืาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉืาะสาหรับต าแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

    ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรออจับประเด็นข้อความ 
เรอ่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมออง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรออตีความข้อความสั้น ๆหรออ
บทความ และให้ืิจารณาเลออกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรออกลุ่มคา ประโยค หรออข้อความสั้น ๆหรออให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างออ่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    ๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉืาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ืุทธศักราช 2550 
                - ืระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ื.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเื่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
                - ืระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน ื.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ืระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
                  ท้องถิ่น ื.ศ. 2542 และที่แก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ืระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ื.ศ. 2542 
                - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ื.ศ. 2526 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยืัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ื.ศ. 2538 และ 
                  ที่แก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ 
                  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื.ศ. 2541 และท่ี 
                   แก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ืรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ื.ศ. 2540 
                - ืระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอองที่ดี ื.ศ. 2546 



               

               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2545 
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัืย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2543 
               - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2544 
               - สถานการณ์โลกปัจจุบัน (เศรษฐกิจ สังคมการเมออง) 
     ๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยืิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
และืฤติกรรมที่ปรากฏทางออ่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีออ่นใดเื่ิมเติมอีกก็ได้ เ อื่อืิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวืริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาือย่างออ่น เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

   2.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรออจับประเด็นข้อความ 
เรอ่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมออง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรออตีความข้อความสั้น ๆหรออ
บทความ และให้ืิจารณาเลออกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรออกลุ่มคา ประโยค หรออข้อความสั้น ๆหรออให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างออ่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    2.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉืาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  
                - ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ แสงสว่าง และเครอ่องปรับอากาศ  
                - ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครอ่องมออ เครอ่องใช้เกีย่วกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า  
                - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
                - ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ต าแหน่งที่สมัครสอบ  
    2.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยืิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
และืฤติกรรมที่ปรากฏทางออ่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีออ่นใดเื่ิมเติมอีกก็ได้ เ อื่อืิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวืริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาือย่างออ่น เป็นต้น 
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3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   2.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรออจับประเด็นข้อความ 
เรอ่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมออง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรออตีความข้อความสั้น ๆหรออ
บทความ และให้ืิจารณาเลออกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรออกลุ่มคา ประโยค หรออข้อความสั้น ๆหรออให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างออ่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    2.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉืาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - ืระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ื.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ืระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื.ศ. 
                   ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเื่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - ืระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอองที่ดี ื.ศ.๒๕๔๖ 
                - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ื.ศ. ๒๕๒๖และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
                - ืระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ื.ศ. ๒๕๔๐ 
     2.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยืิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
และืฤติกรรมที่ปรากฏทางออ่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีออ่นใดเื่ิมเติมอีกก็ได้ เ อื่อืิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวืริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาือย่างออ่น เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเกษตร 

   4.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 

         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรออจับประเด็นข้อความ 
เรอ่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมออง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมออง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรออตีความข้อความสั้น ๆหรออ
บทความ และให้ืิจารณาเลออกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรออกลุ่มคา ประโยค หรออข้อความสั้น ๆหรออให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างออ่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    4.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉืาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื.ศ. 2541 และ 
                  ที่แก้ไขเื่ิมเติม 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนืัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื.ศ. 2548 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการืัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลื.ศ.2538 และที่แก้ไขเื่ิมเติม 
                - ืระราชบัญญัติืัฒนาที่ดิน  ื.ศ. 2551 
                - ืระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและืัฒนาเกษตรกร  ื.ศ. 2542  
                 - ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที ่สมัครสอบ 
     4.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยืิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
และืฤติกรรมที่ปรากฏทางออ่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีออ่นใดเื่ิมเติมอีกก็ได้ เ อื่อืิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวืริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาือย่างออ่น เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 
 

 


